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 اإلعالَٞ ايتاصٜذ يزصاع١ َكز١َ 

 َكز١َ:

 .تاصٜذ ايعضب نإ َعضٚفا هلؤالء ارتًفاء ٚاألَضاء َٚٓكٛال َٔ خالٍ خطبِٗ ٚآثاصِٖ ٚأؽعاصِٖ -

ايقابئ١ ٚايضّٚ ٚايفضؼ ٚاهلٓٛر ٚاالسباـ ٚ غريِٖ َٔ األَِ األَِ ايشٜٔ رخًٛا يف اإلعالّ ن ٚأٜنا َٔ خالٍ أخباصِٖ أَا تاصٜذ-

مل ٜهٔ هلِ تاصٜذ ٜعضف عٓز املغًُني فُعضف١ املغًُني عَُٛا ٚارتًفاء ٚاألَضاء خقٛفا بتاصٜذ ٖؤالء ناْت َعضف١ مش١ً  أٟ

 .ق١ًًٝ ٚ سيو يعزّ اساطتِٗ بًػ١ ايكّٛ 

مبجٌ ٖشٙ األؽٝاء ٚباالؽاصات  ٛءَٔ إؽاصات ايكضإٓ ألٕ ايكضإٓ ممًتغتغكٞ َٔ املعاصف ٚ األَٛص يٝعضفٛا ايؾعٛب  ٚ غري سيو َٔ أَٛص-

إيٞ تًو ٖشٙ األَِ ٚنًٗا َٔ األَِ ايغابك١ ٚ ٖشٙ األَِ اييت سنضتٗا اهلل دال ٚعال يف ايكضإٓ ٖٞ أفٍٛ يًؾعٛب ٚ األَِ اييت 

رٜٔ اهلل افٛادا فايٝٗٛر َجال ٚقز أعًِ َِٓٗ َٔ األسباص َٚٔ عا١َ ايؾعٛب َٔ أٌٖ ايُٝني افتتشٗا املغًُٕٛ سزٜجا ٚ رخًٛا يف 

ناْٛا ٜٗٛر ٚ غريِٖ ممٔ ناْٛا ٜزٜٕٓٛ بايٝٗٛر١ٜ ٚايٓقضا١ْٝ ٚاختًفت َشاٖبِٗ ٚ ؽعٛبِٗ ٚاٜنا ايفضؼ ٚ األَِ ٚايٓشٌ ٚنًِٗ 

ا قاٍ اهلل تعايٞ"يكز نإ يف قققِٗ عرب٠ ألٚيٞ األيباب َا سنضٚا يف ايكضإٓ بؾهٌ أٚ بآخض ٚداء قققِٗ يف ايكضإٓ نجري نُ

 . "نإ سزٜجا ٜفرتٟ ٚ يهٔ تقزٜل ايشٟ بني ٜزٜ٘ ٚ تفقٌٝ نٌ ؽٞء ٚ ٖزٟ ٚصمح١ يكّٛ ٜؤَٕٓٛ

  :- عًِ ايتاصٜذ َٔ فٛائز

ًَه١ ايتذاصب بايٛقٛف ع٢ً تكًبات ٜكٍٛ اإلَاّ ايغٝٛطٞ صمح٘ اهلل فائز٠ ايتاصٜذ ايعرب٠ بتًو األسٛاٍ ٚ ايتٓقح بٗا ٚ سزٚخ  أٚال-

ايظَإ يٝشرتط عٔ أَجاٍ َا ْكٌ عٔ املناص ٜٚغتذًب ْعائضٖا َٔ املٓافع ٖٚشا ايعًِ نُا قٌٝ َٔ املٓافع ٜعين عًِ ايتاصٜذ عُضا 

 .أخض يًٓاظضٜٔ ٚ االْتفاع مبجً٘ مبٓافع حتزخ يًُغتاخضٜٔ نُا سنضٙ ابٔ ايكِٝ يف َفاتٝح راص ايغعار٠

ضف١ األدٝاٍ ٚاْكناء اآلداٍ ٚ ايؾٝٛخ َٚا ٜضٟٚ عِٓٗ ٚايضٚا٠ عِٓٗ فٝعضف بشيو نشب ايهاسبني ٚ فزم ايقارقني َع ثاْٝا -

نُا قاٍ اهلل تعايٞ"ٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا إسا تزآٜتِ بزٜٔ إيٞ أدٌ َغُٞ فانتبٛٙ" قاٍ خًٝف١ بٔ خٝاط بايتاصٜذ عضف ايٓاؼ أَض 

  "…رِْٜٛٗ ٜكٍٛ اهلل تباصى ٚتعايٞ"ٜغئًْٛو عٔ اال١ًٖ قٌ ٖٞ َٛاقٝت يًٓاؼ ٚاذتر سذِٗ ٚفَِٛٗ ٚاْكناء عزر ْغائِٗ ٚستٌ

ٚقاٍ خًٝف١ أٜنا سزثٓا ابٔ دضٜر قاٍ سزثٓا ععٝز عٔ قتار٠ ٜغئًْٛو عٔ اال١ًٖ فكاٍ أْظٍ اهلل َا تغُعٕٛ فٗٞ َٛاقٝت اذتر 

  . ٚستٌ رِْٜٛٗ يف االؽٝاء ٚاهلل اعًِ

تعايٞ"ٚدعًٓا ايًٌٝ ٚايٓٗاص اٜتني فُشْٛا آ١ٜ ايًٌٝ ٚدعًٓا آ١ٜ ايٓٗاص َبقض٠"ثِ بني ايع١ً َٔ سيو فكاٍ" ٚ أٜنا قضأ قٍٛ اهلل 

 ." يتبتػٛا فنال َٔ صبهِ ٚ يتعًُٛا عزر ايغٓني ٚاذتغاب

َعضف١ تاصٜذ األْبٝاء ٚسغبو بٗشٙ ايفائز٠ ألْٗا تظٜز اإلميإ ألٕ مما ٜظٜز اإلميإ بايضعٌ َعضفتِٗ ٚ قضاء٠ مج١ً األعباب  ثايجا-

املع١ٓٝ ع٢ً اإلميإ العُٝا مج١ً ايتاصٜذ املغٓز نشيو َعضف١ اخباص اجملزرٜٔ ٚ املقًشني فإٕ ايعًِ بأسٛاٍ ٖؤالء ٜضفع اهل١ُ 

 .فػ اَال ٚ ٜبكٞ فٝٗا ايٓفػ ايزؤٚبٜٚزفع ايٝأؼ ٜٚبكٞ يًٓ

أعباب عكٛط ايزٚي١ ن ,َعضف١ عٛاٌَ قٝاّ ايزٚي١ ٚاعباب عكٛطٗا فايتاصٜذ ًٜدك يٓا سكب١ نا١ًَ ٚعُض رٚي١ عع١ُٝ صابعا -

 فإٕ ٖشا ًٜدك يو سكب١ رٚي١ عع١ُٝ ٚايزٍٚ ؽأْٗا يف اذتٝا٠ ؽإٔ نٌ ؽٞء ٚ جيضٟ ,األ١َٜٛ ٚ أعباب ظٗٛص ايزٚي١ ايعباع١ٝ 

ّ ٚإٕ دٝٛـ املغًُني تهغض ٚإٕ رَؾل  966عًٝٗا ع١ٓ اهلل تباصى ٚتعايٞ ف ؽٝذ اإلعالّ أخرب أفشاب٘ رخٍٛ ايتتاص ايؾاّ ع١ٓ 

فٝٗا قتٌ عاّ ٚ عيب عاّ ٚإٔ نًب ايتتاص يف األَٛاٍ ٖٚشا نً٘ قبٌ إٔ ِٜٗ ايتتاص باذتضن١ ثِ أخرب ايٓاؼ ٚاملًٛى باذتضن١ ع١ٓ 

رخًٛا ايؾاّ إٔ اذتضن١ ٚ اهلظمي١ عًِٝٗ ٚاقغِ ع٢ً سيو أنجض َٔ عبعني ميني فكٌٝ ي٘ قٌ إٕ ؽاء اهلل  ّ ملا حتضى ايتتاص ٚ 077

قاٍ إٕ ؽاء اهلل حتكٝكا ال تعًٝكا نإ سيو َٔ خالٍ قضاء٠ ؽٝذ اإلعالّ ابٔ ت١ُٝٝ عٔ ايتتاص ٚ أٖزافِٗ عًِ أِْٗ ال حيبٕٛ إال املاٍ 

. 
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ٚايععات ٚ ٜشنض ايٓاؼ بايُٓاسز اذت١ٝ ايٛاقع١ٝ ٚاملٓاسز اييت ناْت ًَٞء ايغُع ٚايبقض  َٚٔ خالٍ ايتاصٜذ ٜؤخش ايعرب خاَغا-

 .ٓظالت اييت ْظيت بايٓاؼ َٔ قبً٘ تؤثض يف ايٓفٛؼ ٜعين أخباصٖا ٚسهاٜتٗا فريعب املكقض ٚاملفضط ٜٚضٟ أَاّ عٝٓٝ٘ اي

املضمٝني ٚنشيو جيز ارتطٝب ٚايزاعٞ ايُٓاسز تفٝزٙ ٚنشيو ٜٓؾط ارتاٌَ ٚايهغٍٛ عٓزَا ٜضٟ ١ُٖ ايعًُاء ٚ األئ١ُ  عارعا-

 .يف بٝإ عاقب١ َٔ اَتجٌ األَض ٚايٓٗٞ ٚدظاء َٔ اعضض عٔ ايشنض ٚجيز املٛعع١ اذتغ١ٓ

طضر صٚح ايعذظ ٚ ًَٞء ايٓفػ بايتفاؤٍ ٚبح األٌَ فهِ يف اجملتُع اْاؼ بًػٛا َٔ ايعتٛ أَضا ععُٝا فذاءِٖ أَض اهلل يٝال أٚ  عابعا-

نإٔ مل تػٔ باألَػ ٚنِ َٔ إْغإ قضأ يف ايتاصٜذ ففامت عٝٓ٘ ٚصم قًب٘ ٚٚعاٙ ٚتضى غٝ٘ ٚتاب َٔ امث٘ فال عذب إٔ  ْٗاصا

 .تضٟ ايزعا٠ املٛفكني يٝتًٕٛ َٔ تاصخيٓا خري عٕٛ يف ٖزا١ٜ ايٓاؼ

غري أْ٘ حيغٔ ايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ ايفائز٠ َٔ  .ٚيف قضاء٠ ايتاصٜذ فٛائز أخضٟ غري َا سنض ٜعضفٗا َٔ اؽتػٌ بايتاصٜذ ٚأسغٔ قضاءت٘ 

 .فٝعضف َاسا ٜكضأ ٚنٝف حيهِ  ,ايتاصٜذ تهٌُ إسا نإ يٓا َٓٗر ٚ فِٗ عٓز قضاءت٘

 َضس١ً االعتٓاء بايتاصٜذ اإلعالَٞ:-

شاب١ نُا بايتاصٜذ َٔ ارتًفاء ارتًٝف١ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ ٚاصماٙ فاْؾئ ايتكِٜٛ ٚبزأٙ باهلذض٠ بإمجاع ايق ٢اٍٚ َٔ اعتٓ -

سنضْا فبزأ االٖتُاّ بايتاصٜذ خاف١ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ عفٝإ صمٞ اهلل عٓ٘ ايشٟ اتبع ابٔ ؽضٜو ايشٟ ٚفز ع٢ً ايٓيب ٚيهٔ مل 

ْغُع َٓ٘ ؽٝئا ٚعئٌ َعا١ٜٚ عٔ األخباص املتكز١َ ًَٚٛى ايعضب ٚايعذِ ٚأَض افرتام ايٓاؼ يف ايبالر ٚنإ اعتشنضٙ َٔ فٓعاء 

أَض فأَض َعا١ٜٚ إٔ ٜزٕٚ ٚ ٜٓغب ٜعين عاـ عبٝز ابٔ ؽضٜو ايٞ اٜاّ املًو عبزاهلل بٔ َضٚإ ٚي٘ َٔ ايهتب  ايُٝٔ فأداب٘ إيٞ َا

َِٓٗ نتاب املًٛى ٚأخباص املامني ٜٚضٟٚ إٔ َعا١ٜٚ صمٞ اهلل عٓ٘ ٚأصماٙ نإ خيقك ٚقتا يف نٌ ّٜٛ ٜطايع فٝ٘ ايتاصٜذ يشيو 

 .ٚنٝف اعتطاع إٔ ٜٛسز أَت٘ ٚ جيُع مشًٗا بعز طٍٛ فضق١ عضف عٓ٘ أْ٘ نإ ٜعضف نٝف ٜهغب قًٛب ايضع١ٝ

ٚنشيو َٔ قزَاء ارتًفاء ايشٜٔ اٖتُٛا بايتاصٜذ عبزاملًو بٔ َضٚإ األَٟٛ ٚأبٛ دعفض املٓقٛص ايعباعٞ ٚ قاٍ اإلَاّ ايؾافعٞ -

ألٕ قاصئ ايتاصٜذ ٜٓكٌ إيٞ خربت٘ خربات ايٓاؼ ٚ ٜنٝف إيٞ عُضٙ أعُاص  .صمح٘ اهلل َٔ قضأ ايتاصٜذ طار عكً٘ ٚقٌ خطأٙ يٝ٘ ؟!

 .ايٓاؼ

  -:أَا عٔ عالق١ ايكضإٓ بايتاصٜذ 

تعاظ ٚاخش ايعرب٠ َٔ ايتاصٜذ نُا قاٍ اهلل تعايٞ"يكز نإ يف إٓ ايهضِٜ تؾري إيٞ اإلٖتُاّ ٚاإلٖٓاى آٜات نجري٠ يف ايكض-

 "جا ٜفرتٟ ٚ يهٔ تقزٜل ايشٟ بني ٜزٜ٘ ٚ تفقٌٝ نٌ ؽٞء ٖٚزٟ ٚصمح١ يكّٛ ٜؤَٕٓٛقققِٗ عرب٠ ألٚيٞ األيباب َا نإ سزٜ
 .ٚقاٍ ابٔ عباؼ سنض اهلل تعايٞ ايتاصٜذ يف نتاب٘ فكاٍ"ٜغئًْٛو عٔ اال١ًٖ قٌ ٖٞ َٛاقٝت يًٓاؼ ٚاذتر" 

ارتاي١ٝ ٚ ْكًٛا أخباصِٖ ٚ رْٚٛا ٚقاٍ فزٜل سغٔ خإ ٚتًُشت طائف١ َا فٝ٘ "اٟ َا يف ايكضإٓ" َٔ ققك ايكضٕٚ ايغابك١ ٚاألَِ 

 .آثاصِٖ ٚ ٚقائعِٗ سيت سنضٚا بزء ايزْٝا ٖٚٞ أٍٚ األؽٝاء ٚ مسٛا سيو بايتاصٜذ ٚايكقك

إٔ ايكضإٓ قز قك عًٝٓا ٖشٙ ايبزاٜات األٚيٞ يًهٕٛ ٚ ايٓاؼ ٚ خًل ايغُٛات ٚاألصض َٚا فُٝٗا  جندإسا تتبعٓا ايتاصٜذ ٚ ايكقك ف 

األٍٚ آرّ عًٝ٘ ايغالّ ٚ قق١ عبل خًل آرّ ْٚٛح ٚإبضاِٖٝ َٚٔ داء َٔ سص١ٜ إبضاِٖٝ سيت ختُِٗ بغٝزْا  َٚا بُٝٓٗا ٚتاصٜذ األب

ستُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فإسا ْعضْا يٛدزْا إٔ األْبٝاء سنضٚا يف ايكضإٓ ٚدعٌ ٖشا ايتاصٜذ يًعرب٠ ٚ ايعع١ ألٚيٞ األيباب ,فاٚيٞ 

ني ايهفاص ٚيهٔ عطضٖا حباي١ نبري٠ َٔ ايتٛمٝح ٚ ٝتاصٜذ اٌٖ ايهتاب َٔ ايٛثٓاأليباب ٜعتربٕٚ ب٘ قز عطض يٓا ايكضإٓ 

 .باسٛاهلِ املدظ١ٜ ٚ تاصخيِٗ املعًِ 

فًٛ ْعضْا إيٞ ايتاصٜذ ٚخاف١ نتاب تاصٜذ ايطربٟ جتز فٝ٘ نجري َٔ ايتفاعري الْ٘ عٓزَا تهًِ عٔ ايهٕٛ ٚبزا١ٜ ايظَإ -

ٖشٙ اآلٜات ٚنشيو اذتزٜح فٗٛ حيتاز يف تفغري اذتزٜح ٜفغضٙ بايكضإٓ ايشٟ سنضٙ جتزٙ ٜشنض اآلٜات ٚبايتايٞ ٜشنض تفغري 

 أثٓاء نالَ٘ عٔ ارتًل ٚبزأ ايهٕٛ ٚايظَإ  ٚبزأ ايبعح يالْبٝاء ٚاملضعًني فًٛات اهلل ٚعالَ٘ عًِٝٗ أمجعني .
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 :أَا عٔ عالق١ ايتاصٜذ بايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ

يًٓاظض فٝٗا ألْٗا فقًت َا أمجً٘ ايكضإٓ َٔ ققك األٚيني ٚنُا ْعضف إٔ ايغ١ٓ فايغ١ٓ أمشٌ ٚ أٚعع َٔ سٝح ايعُّٛ : -

 .َه١ًُ يًكضإٓ ٚ َب١ٓٝ جملًُ٘ فإسا داءت اآل١ٜ ٚدزْا إٔ عبب ْظٚهلا يف ايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚإٔ عبب ْظٚهلا سزخ نشا ٚنشا

عًٝ٘ ٚعًِ ألفشاب٘"سزثٛا عٔ بين إعضائٌٝ ٚال ٚقز داء اٖتُاّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بايتاصٜذ ؽب٘ فضٜح بكٛي٘ ف٢ً اهلل 

 ـُجال يٛ تتبعٓا"نإ فُٝٔ نإ قبًهِ"فٓذز إٔ سنض ٖشٙ ادت١ًُ يف ايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ اتٓني ٚأصبعني َٛمع ٚنًٗا تبزأ بف .سضز"

 .نإ فُٝٔ نإ قبًهِ أَا باقٞ ايهتب ايغت١ فٝقٌ ايعزر إيٞ حنٛ املائ١ ٖٚشا َٔ سٝح ايعُّٛ 

إٔ ٖشا تعزٟ املائ١ َض٠ فقاص ستُا عًٝٓا إٔ ْعضف إؽاصات ايكضإٓ  جند فكٍٛ ايضعٍٛ"نإ بين إعضائٌٝ" :يًتدقٝك أَا بايٓغب١-

ٔ سزٚر ايزٚي١ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚألِْٗ فاصٚا مُ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ ببين إعضائٌٝ َٚا أساط بِٗ َٚا سٌ بِٗ يشنضِٖ يف ايكضإٓ

مجٌ َٔ قٍٛ عُض أ فُا , ٚايشَٞ فهإ الطَا عًٝٓا َعضف١ تاصٜذ ٖؤالء ٚ أسٛاٍ ٖؤالء  االعال١َٝ ألْ٘ نإ َِٓٗ املغًِ ٚاملعاٖز

بٔ ارتطاب صمٞ اهلل عٓ٘ يف سيو األَض ٚإمجاع ايقشاب١ ع٢ً سيو َٔ َعضف١ تاصٜذ ٖؤالء طبعا سنضْا اذتزٜح سزٜح صعٍٛ اهلل 

نٗٝئت٘ ّٜٛ خًل اهلل ايغُٛات ٚاالصض ايغ١ٓ اثين عؾض ؽٗضا  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ أبٞ بهض٠ إٔ ايٓيب قاٍ"إٕ ايظَإ قز اعتزاص

َٓٗا أصبع١ سضّ ثالخ َتٛايٝات سٟ ايكعز٠ ٚ سٟ اذتذ١ ٚستضّ ٚصدب َنض بني مجار٠ ٚ ؽعبإ" قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ َعٓاٙ أِْٗ يف 

ؽٗض َتتايٝات فهاْٛا ٍ ثالث١ أادتا١ًٖٝ ٜتُغهٕٛ مب١ً إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغالّ ٚ باالؽٗض اذتضّ ٚنإ ٜؾل عًِٝٗ تأخري ايكتا

ستضّ إيٞ ايؾٗض ايشٟ بعزٙ ٖٚٛ ففض ثِ ٜؤخضْٚ٘ يف ايغ١ٓ االخضٟ إيٞ ؽٗض أخض ٖٚهشا ٜفعًٕٛ ع١ٓ بعز  ٕ ؽٗضخضٚأحيتايٛا ٚ ٜ

ع١ٓ ست٢ اختًط عًِٝٗ األَض ٚعاصت سذ١ سذ١ ايٓيب حتضميِٗ ٚقز تطابل ايؾٗض ٚنإ يف تًو ايغ١ٓ ستضّ سٚ ايكعز٠ ٚ سٚ 

مبٛافك١ اذتغاب ايشٟ سنضْاٙ فأخرب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا سهِ اهلل ب٘ ّٜٛ خًل ايغُٛات ٚاألصض فكاٍ اذتافغ  اذتذ١

املضار بايظَٔ ٚقٛي٘ نٗٝئت٘ اٟ اعتزاصت٘ ٚقٛع تاعع سٟ اذتذ١ يف ايٛقت ايشٟ محًت فٝ٘ ايؾُػ ٚقز ٚافل ّٜٛ عضف١ يف تًو 

ا عٔ ايٓٗاص بٓشٛ عؾض رقائل يف بالرْا ٚنشيو حنٛ عت رقائل ع٢ً سغاب غضٚب ايؾُػ ٚ ايغ١ٓ ايغارؼ َٔ آباص ٜظٜز ايًٌٝ فٝٗ

 .فهإ ايفذض ٚاملػضب يف ْفػ ايتٛقٝت 6:79ٚغضٚب ايؾُػ  6:79ؽضٚقٗا أَا طًٛع ايفذض ٚايٓٗاص فهإ تكضٜبا 

قز صٜٚت ٖشٙ ايعباص٠ عٔ ؽٜٛػ بٔ عٝاـ ٚاملكقٛر ب٘ ع١ٓ اهلذض٠ ألْٗا بزا١ٜ ايتاصٜذ ٚ -ٚنإ يف بضز اذتٌُ ابٔ ايتاصٜذ : -

َٔ أبٓاء ايتاصٜذ اٜنا َا أخضد٘ اذتانِ بغٓزٙ عٔ ابٔ عباؼ صمٞ اهلل عُٓٗا نإ ايتاصٜذ يف ايغ١ٓ اييت قزّ فٝٗا ٖٚٛ ايعزٟٚ 

بعض َٔ نباص ايٓيب املز١ٜٓ ٚفٝٗا ٚيز عبز اهلل بٔ ايظبري ٖٚٛ َٔ فػاص ايقشاب١ الْ٘ نإ ٜعز األٜاّ َٔ ع١ٓ َٛيزٙ ٚعزٙ اي

 , ايتابعني ٚقز فضز املغًُٕٛ ب٘ فضسا ؽزٜزا ٚع٢ً صأعِٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 .ن١ًُ اْا ابٔ ايتاصٜذ:أْ٘ ٚيز عاّ اهلذض٠ ٚإمنا اصخ ايٓاؼ باهلذض٠ ٖٚٓا

 :- نٝف١ٝ بزء تقٓٝف عًِ ايتاصٜذ

االعٓار١ٜ ايٓك١ًٝ ٜعين سزثٓا فالٕ عٔ فالٕ ٚمل ٜهٔ اإلَاّ ابٔ ابتزأ تقٓٝف عًِ ايتاصٜذ ع٢ً طضٜك١ احملزثني ٚبزأ بايضٚا١ٜ -

دضٜض ايطربٟ أٍٚ َٔ ْكٌ ايتاصٜذ َغٓزا نُا قاٍ ايبعض ٚإٕ نإ ايٓاؼ عٝاٍ عًٝ٘ يف ايتاصٜذ بٌ عبك٘ َٔ ؽٝٛخ٘ ايشٜٔ ٜضٟٚ 

ٖٚٛ ريٌٝ ع٢ً أْ٘   ٙ ١077 ٚبزأ ايضٚا١ٜ عاّ ع١ٓ ٖٚشٙ ايفرت٠ ايظَا١ْٝ طًٜٛ 267ٙ ٚصٜٚت٘ ايتاصخيٝ٘ قبٌ 222عِٓٗ إس أْ٘ َٔ َٛايٝز 

َغبٛم بجالخ قضٕٚ َٔ ايظَإ ٜٚضٟٚ يف تاصخي٘ نتب تاصخي١ٝ عٔ افشابٗا َٚؤيفٝٗا فعٓزَا فتح ايقفش١ األٚىل َٔ تاصٜذ 

طٟ سزثٓا خٝج١ُ املًٛى أٚ تاصٜذ األَِ ٚ املًٛى نالُٖا اعِ يتاصٜذ ابٔ دضٜض ايطربٟ عام ٖشا اإلعٓار سزثٓا ستُز بٔ خبٝب ايضا

سزثٓا ستُز بٔ إعشام ٖٚشا إعٓار يهتاب ابٔ إعشام يف ايغري٠ ايٓب١ٜٛ عًٞ فاسب٘ أدٌ ايتغًِٝ ٚنتب نتاب املبتزأ عٔ 

َؤيف٘ أمحز ايضاطٟ املقضٟ يف بزا١ٜ طًب٘ يًعًِ ٚأٍٚ صسالت٘ ٚقز مُٔ ابٔ دضٜض يف نتاب٘ تاصٜذ األَِ ٚ املًٛى َا ٜضٟٚ عٔ 

ز عٔ ستُز بٔ ععز عٔ ععز بٔ ستُز ايغائب ايهًيب نتاب أخض تاصٜذ ايطبكات ٚقز تنُٔ نتب طضٜل اذتارخ بٔ ستُ

ؽٝدا طبعا أغًب  20ؽٝدا عزا املبُٗني ايشٜٔ بًػٛا  224تاصخي١ٝ عزٜز٠ َٓٗا نتب يف ايتفغري ٚقز اسقٝت يًطربٟ َٔ ايؾٝٛخ 

ٚسٝا٠ ايطربٟ تٛطعت ع٢ً ايضس١ً ٚايطًب   ـٖ 079ري ع١ٓ ٖؤالء َعضٚف يف َعذِ نتاب٘ ٜٚكاٍ أٜنا إٔ ايطربٟ فٓف نتاب ايتفغ

ٚايهتاب١ ٚختُٗا باالَالء ٚايتزصٜػ فٗٛ َغبٛم بايضٚا١ٜ زتزر َٔ سٝح اينبط ٚايتزقٝل ٚجتز يف نجري مما صٚاٙ إيٞ عض٠ٚ بٔ 
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يضٚا١ٜ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ايظبري إيٞ خايت٘ عائؾ١ ٖٚٞ أقضب يًٓيب ٖٚشا ريٌٝ عًٞ اٖتُاّ ايٓيب بايتاصٜذ ٚاٖتُاّ عائؾ١ با

ٚعًِ فهاْت تغُع َٓ٘ األخباص َٚا ٜزٚص بٝٓ٘ ٚبني ٚفٛر ايعضب ٚبني ايقشاب١ ايهباص َٚا حيزثْٛ٘ ٜٚضرٚا عًٝ٘ فهاْت أسٝاْا 

 .تغئٌ عٔ عبب اتغاع عًُٗا فتقف ايٓيب ايٛففات ٚ حتزخ بشيو ايتاصٜذ ي٘ خقائك َٔ أُٖٗا اإلعٓار 

 -:إلعالَٞأِٖ خقائك ايتاصٜذ ا 

 .َٔ أِٖ خقائك ايشٟ ٜتُٝظ بٗا ايتاصٜذ اإلعالَٞ اإلعٓار َٚعًّٛ إٔ نتاب١ ايتاصٜذ ْٚكً٘ ْكً٘ احملزثٕٛ بطضٜك١ اإلعٓار

َعٓاٙ عًغ١ً ايضٚا٠ اٚ عًغ١ً ايضداٍ ايشٜٔ ْكٌ عِٓٗ ارترب فالٕ عٔ فالٕ ٖٚشا اإلعٓار َٔ ايزٜٔ هلشٙ األ١َ نُا  اإلعٓارأٚال -

 .املباصى "اإلعٓار َٔ ايزٜٔ " ٖٚٛ خقٝق١ َٔ خقائك ايتاصٜذ اإلعالَٞ بٌ ٖٛ َٔ أِٖ خقائك ايتاصٜذ اإلعالَٞعبزاهلل بٔ 

ألٕ ٖٓاى بعض  ايغُنيٚ٘ ْكً٘ إيٝٓا باالعاْٝز ايػح ٚعًٞ ايضغِ آْا ْكٍٛ إٔ اإلعٓار َٔ أِٖ خقائك ايتاصٜذ اإلعالَٞ إال أْ

بكٞ األعٓار مبٝظت٘ ٚاْفضارٙ ٚاْفضار ايتاصٜذ اإلعالَٞ بٗا فنال عٔ عائض عًّٛ اإلعالّ ايضٚا٠ ْكًٛا نٌ َا ٚقع حتت أٜزِٜٗ يهٔ 

  .نًٗا

ايقاحل ناْٛا ٜعضفٕٛ  اإلعٓار أفً٘ عًِ اذتزٜح ألٕ ايتاصٜذ دظء َٔ عًِ اذتزٜح فهإ ايتاصٜذ ٜأتٞ باألعٓار ٚألٕ عًفٓا ٚ-

اذتزٜح ايًشٜٔ ٜعضفٕٛ عًُاء  -ٖشا َٔ ايعًُاء  سفعِٗ اهلل تعاىلعٓزْا َٔ ايٓعض٠ األٚيٞ يالعٓار ٖٚشا الطاٍ  ايغُنيايػح َٔ 

َِٚٓٗ َٔ اؽتٗض عٓزْا يف َقض ايؾٝذ , ٜٚعضفٕٛ ايقشٝح َٔ اينعٝف َٔ أسارٜح ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايغُنيايػح َٔ 

 .املؾضف ع٢ً ٖشا املعٗز املباصىايعال١َ احملزخ يًزٜاص املقض١ٜ أبٛ إعشام اذتٜٛين سفع٘ اهلل ٚصعاٙ ٖٚٛ فاسب اٚ 

 , فهجري ِٖ تباصى ٚتعايٞ ايشٜٔ ٜٗتُٕٛ بعًِ اذتزٜح ٚميٝظٕٚ  فشٝح االسارٜح َٔ عكُٝٗا ٚإٕ نإ سيو بزصدات َتفاٚت١

ٞ ٜبني ايعًُاء ٚإٕ نإ عزر ايعًُاء ايشٜٔ ٜعًُٕٛ يف ٖشا اجملاٍ ق١ً يهٔ بفنٌ اهلل تباصى ٚتعايٞ ايعزر املٛدٛر َِٓٗ ٜهف أٟ

ساد١ األ١َ ٚقزميا قايٛا َٔ اعٓزى فكز ًَهو َٚٔ اصعًو فكز تهفٌ يو ٚقٌٝ َٔ أعٓز فكز بضئ ٚقز ْكٌ عٔ األَاّ أمحز 

ايتفغري صمح٘ اهلل تعايٞ قٛي٘ "ثالث١ أَٛص يٝػ هلا إعٓار ايتفغري ٚاملالسِ ٚاملػاطٟ"ٜٚضٟٚ بًفغ أخض ثالخ أَٛص يٝػ هلا أفٌ 

 .ٚاملالسِ ٚاملػاطٟ

ألٕ ايػايب عًٝٗا املضاعٌٝ ٜعين اإلعٓار هلشٙ األخباص ال ٜقٌ إيٞ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚإال فٗٞ يف ايػايب َتق١ً إيٞ َا ٖٛ 

 .رٕٚ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايقشاب١ اٚ َٛقٛف١ ع٢ً ايتابعٞ اٚ َكطٛع١ 

ٚصغِ إٔ ايهجض٠ َٔ اآلثاص مل ٜقح هلا  ,ًِ فٝٗا عًُاء اذتزٜحٚإٕ صفع بعنٗا إيٞ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ االسارٜح ٜٚته

أعاْٝز اَا يقعفٗا أٚ ؽشٚسٖا اٚ ْهاصتٗا اٚ اْكطاعٗا اٚ فٝٗا إبٗاّ اٚ فٝٗا اصعاٍ اٚ فٝٗا اعناٍ ألْٗا مبذُٛع ايطضم إيٞ َٓتٗاٖا 

ٔ خالٍ َعضف١ ايغ١ٓ َٔ اٌٖ ايتاصٜذ َٔ ايقشاب١ صمٞ اهلل عِٓٗ َا ناْت هلِ قزّ صاعد١ يف تأٌٜٚ نتاب اهلل رصا١ٜ ٚصٚا١ٜ َ

ٚايضٚا١ٜ َٚٔ خالٍ َعضف١ ايٛدٛٙ ٚايٓعائض ٚأعايٝب ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚأعباب ايٓظٍٚ ٚعال١َ ايفطض٠ ٚايط١ٜٛ ٚايبعز عٔ ايبزع 

ٚاألٖٛاء ٚايعًِ ٚايعٌُ بايغٓٔ ٚاآلثاص فنال عٔ صٚاٜتِٗ يهتب ايتفغري ٚاألسارٜح ٚايٓغذ االثاص١ٜ ٚاجملايػ اإلَالئ١ٝ اييت تغُٞ 

االَايٞ ٖٚٞ أِٖ َٔ ايتاصٜذ ٚايبعز ايؾاعع بني ايبًزإ اييت صٚت تًو املضٜٚات ايهجري٠ اييت بًػت بفنٌ اهلل تباصى ٚتعايٞ َئات ب

األيٛف َٔ ايضٚاٜات مما ٜغتشٌٝ َعٗا ايتٛاطؤ ع٢ً ايهشب ع٢ً صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فنال عٔ ايهشب ع٢ً غريٙ َٔ 

 ٚصٚاٜات مل تكع بظٜار٠ اٚ ْكقإ عبار اهلل باختالف اسزاخ

 .إٔ تاصخيٓا َٛفٍٛ بايضعٌ ٚاألْبٝاء فًٛات اهلل عًِٝٗ أمجعني  ثاْٝا-

 .ٚأٜنا تاصخيٓا َٓنبط رقٝل  ثايجا-

 .تاصخيٓا ًَئ باذت١ٜٛٝ ٚايتذزٜز صابعا-

 .بني ثٓاٜا ففشات٘ ايبؾضٟ ملغتكبًٓا تاصخيٓا ًَئ بايتفافٌٝ امل١ُٗ  ايضائع١ ٚأٜنا تاصخيٓا ميًئ ْا فدضا مبامٝٓا ٚحيٌُ خاَغا-

 



 

5 
 

 عبب تغ١ُٝ ْاقٌ ايتاصٜذ باملؤصخ:

االخباصٜني ألِْٗ فاص أفشاب ايتاصٜذ ٜعضفٕٛ ب :االخباصٜني أٚ االخباصٜٕٛ أٚ املؤصخنيكًٕٛ يٓا ايتاصٜذ ٜغُِٝٗ ايبعض بايشٜٔ ٜٓ-

 .ٜٓكًٕٛ األخباص ٚاطًل عًٞ احملزخ َٔ ٜٓكٌ سزٜح صعٍٛ اهلل

  :املٛار املتعًك١ بايتاصٜذ ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ٚيٝػ اذتقض -

 : االْغاب-

ٖٚٞ عًغ١ً ايٓغب يًفضر اٚ ايكب١ًٝ مبعضف١ اآلباء ٚاألدزار اٚ ايكب١ًٝ عٛاء نإ َٔ د١ٗ األب اٚ َٔ د١ٗ األّ ٖٚٞ َٔ د١ٗ األب 

 ايغُعاْٞ" ـأيقل ٚاْغب ٚقز أيف فٝٗا نتاب َجال ع٢ً عبٌٝ األَجاٍ"األْغاب ي

 : املػاطٟ -

ٖٚٞ املػاطٟ اييت غظاٖا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚاملغًُٕٛ َع٘ َٔ سٝح ايتاصٜذ َٚٔ سٝح ايظَإ اييت اعتػضقت٘ ٚاملهإ اييت 

 ٚقعت فٝ٘ ٚايبًزإ اييت َضٚ بٗا اٚ تأثضت مبضٚصِٖ بٗا ٚأعزار ٚامساء َٔ ؽاصى يف ٖشٙ ايػظٚات ٚأعباب ْٚتائر ٖشٙ ايػظٚات ٚاؽٗض

 .املػاطٟ " البٔ إعشام $َا أيف يف سيو نتاب 

 :عري٠ ْبٝٓا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -

٘ ارتًك١ٝ ٚارتًك١ٝ إيٞ غري َٚا ٜتعًل بٗا َٔ ْغب َٚٛيز ٚاصٖافات ايبعج١ ٚبزء ايٛسٞ ٚاطٚاز ٚسص١ٜ ٚمشائٌ ٚرالئٌ ايٓب٠ٛ ٚففات

 ايغري٠ نتابا َغٓزا,.ٚقز فٓف يف سيو نتابا َغٓزا يإلَاّ ابٔ سبإ ٚايف نتاب , سيو

 :نتب ايرتادِ ٚايطبكات -

 ٖٚٛ فٔ أٜنا ٜتفل ٚخيتًف َع مما عبك٘ ٚي٘ خقائك متٝظٙ عٔ غريٙ يشيو نإ فٝٗا نتاب "ايطبكات ايهربٟ"يإلَاّ ابٔ ععز. 

 : ايفتٛح -

ٚقز فٓف فٝٗا نتاب "فتٛح  ٚفُٝا بعزٖٚٛ َا ٜتعًل بايبالر اييت فتشٗا املغًُني عًُا ٚ سضبا يف طَٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ايؾاّ " يإلَاّ  ايبالطاصٟ

 : ايفنت -

فت١ٓ ايضر٠ ٚادتٌُ ٚففني ٚاذتض٠ ٚسضٚصاء ٚغريٖا ٚقز أيف فٝٗا ارخ يف عقض ايقشاب١ َٚٔ بعزِٖ  نٖٚٞ َا ٜتعًل بايفنت ٚاذتٛ

 ايعًُاء َؤيفات َٓٗا َقٓفات"ابٞ شتًف يٛط"ٖٚٛ معٝف 

 .…ابٔ محار ٚغريٙ َٔ ايعًُاءٓعِٝ ٚنتاب "ايفنت"ي

 :اذتضٚب -

 .َٚا ٜتعًل باذتضٚب عٛاء ناْت عابك١ أٚ السك١ ى سضف راعػ ٚايػرباء ٚسضب ايبغٛؼ يف ادتا١ًٖٝ ٚغريٖا مما سزخ يف اإلعالّ  

 :ايتكاِٜٚ ٚاملٛايٝز ٚايٛفٝات ٚ األسزاخ ايه١ْٝٛ -

 .ايتاصٜذايظالطٍ ٚايربنني ٚارتغٛف نٌ ٖشٙ هلا َٛاقع يف ن 

اسٕ ايتاصٜذ أنجض مشٍٛ َٔ غريٙ ٚاعع ٜزخٌ فٝ٘ ايتفغري ٚاذتزٜح ٚايفك٘ ٚايًػ١ ٚاألرب ٚايٓشٛ ٚاألؽعاص ٚارتطب ٚايعٗٛر 

 .ٚاملٛاثٝل ٚأخباص ارتًفاء  ٚاألَضاء ٚاملضاعِ فتذز يف نتب ايتاصٜذ نٌ ٖشٙ ايقٓٛف َٔ أفٓاف ايعًّٛ
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 َٛقع املغًُٕٛ ٚتضتٝبِٗ بني األَِ:-

أَا عٔ َٛقعٓا ٚتضتٝبٓا بني األَِ فٓكٍٛ حنٔ حبُز اهلل اخض األَِ نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعايٞ"نٓتِ خري أ١َ أخضدت يًٓاؼ   

ٚحنٔ أٍٚ َٔ ٜزخٌ  ,تأَضٕٚ باملعضٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ املٓهض " ٚنُا قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ"حنٔ اآلخضٕٚ األٚيٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ

فٗشا َِٜٛٗ ايشٟ اختًفٛا , َٔ قبًٓا ٚ اٚتٝٓاٙ َٔ بعزِٖ فاختًفٛا ٖٚزاْا اهلل ملا اختًفٛٙ فٝ٘  ٚيًشل أِْٗ اٚتٛا ايهتاب صغِادت١ٓ 

فايّٝٛ يٓا ٚايػز يًٝٗٛر ٚبعز غز ايٓقاصٟ" فٓشٔ اآلخضٕٚ َٔ سٝح تعزار األَِ ايغابك١ اييت "  فٝ٘ فٗزاْا اهلل ي٘ قاٍ ّٜٛ ادتُع١

 .بإسٕ اهلل تباصى ٚتعايٞ عبكتٓا ٚاالٚيٕٛ َٔ سٝح رخٛيٓا ادت١ٓ 

فكز عضفٓا نٌ َٔ عبكٓا َٔ األَِ ٚعضفٓا تاصٜذ ٖؤالء ٚحنٔ ؽاٖزٕٚ عًِٝٗ ّٜٛ ايكٝا١َ نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعايٞ"ٚنشيو -

دعًٓانِ أ١َ ٚعطا يتهْٛٛا ؽٗزاء ع٢ً ايٓاؼ "ٚئ تهٕٛ ؽٗزاء ع٢ً ايٓاؼ إال مبعضف١ تاصخيِٗ َٚعضف١ أسٛاهلِ ٚرصاع١ 

 .َٚا ِٖ عًٝ٘ َعتكارتِٗ 

ايقائب١ ايشٜٔ ٜعبزٕٚ ايٓذّٛ ٚايهٛانب ٚايشٜٔ ِٖ َٔ أقزاّ األرٜإ املٛدٛر٠ ع٢ً ٚد٘ األصض سٝح أقزّ َٔ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ف-

ايغالّ يشيو إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغالّ يف ققك ايكضإٓ ايهضِٜ قاٍ اهلل عٓ٘ "فًُا صأٟ ايؾُػ باطغ١ قاٍ ٖشا صبٞ"فٓعض إبضاِٖٝ 

 .أٚ حياٍٚ ايتعضف ع٢ً صب٘  فهأْ٘ نإ َكًزا

ٖٚٛ عٓزِٖ يف  ؽٝحاملكقز إٔ ٖؤالء ناْت رٜاْتِٗ أقزّ َٔ رٜا١ْ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغالّ ِٖٚ ال ٜؤَٕٓٛ إال بأصبع١ أْبٝاء فكط 

املٓقفٕٛ َٚاطاٍ ٚارصٜػ ْٚٛح ٚحيٞ ابٔ طنضٜا َع أِْٗ عقٛا مجٝع األْبٝاء ٚصغِ أِْٗ ِٖ أقٌ ايٓاؼ عزرا يف ايزْٝا  (آرّ )َكاّ

الخضاز ايعامل نً٘ َٔ ايعًُات إيٞ ايٓٛص بايعًِ ٚايٓٛص ايشٟ اقتباعٛٙ  ٞغٕٝٚ أَتٓا بتاصخيٗا املؾضم ايغبب ايضئاملغتؾضقٕٛ ٜعترب

 .خاف١ عًّٛ اآلي١ ٚايتٛفٝل يف ٖشا ايعاّ 

ريا ٚحيضفٕٛ ع٢ً فضفٓا عٔ ايعًِ َٚع ٖشا فِٗ سضٜقٕٛ ع٢ً إٔ ال ٜعطْٛا َٔ ٖشا ايعاّ ايشٟ استهضٚٙ يف خظاْتِٗ إال فتاتا ٜغ

 .ايشٟ ٜٓفعٓا إيٞ عًِ ال ٜٓفعٓا إٕ مل ٜهٔ فٝ٘ َنض٠ يٓا 

أَا عًُاء أَتٓا ايشٜٔ ٜٓتفع بِٗ أغًبِٗ اعتشٛس عًِٝٗ ايػضب بؾيت ايطضم فٓشٔ ْضٟ ْٚغُع ٖذض٠ ايعكٍٛ املغ١ًُ إيٞ بالر   

فب ٚأَٛاٍ ٚأؽٝاء سضَٛا َٓٗا يف سٝاتِٗ ٖٓا يف بالر املغًُني ايهفاص فرتٟ أِْٗ ٜفتشٕٛ هلِ األبٛاب َٔ طٚاز ٚدٓغ١ٝ َٚٓا

فٝفتشٖٛا إيِٝٗ فٝشٖبٛا إيِٝٗ ٚ ٜعٝؾٛا يف انٓافِٗ ٜٚعطِْٛٗ َا عٓزِٖ َٔ ايعًِ ٚيٝػ أرٍ عًٞ سيو َٔ نِ ايعًُاء ايشٜٔ 

يت فاصٚا اٌَٝ إيٞ ايػضب َٔ اعتشٛس عًِٝٗ ايػضب ٚاخشِٖ ايػضب ٚاعطاِٖ دٓغٝات ٚاعطٞ هلِ أَٛاٍ ٚاغزم عًِٝٗ ايعطاٜا س

 .ْغبتِٗ إيٞ راص اإلعالّ

َٚع سيو ْكٍٛ إٔ ٖشا فنٌ اهلل تباصى ٚتعايٞ إٔ تفنٌ عًٝٓا بٗشٙ ايٓبٛغ ٖٚشٙ َٔ ٚدٛٙ خريتٓا َٚٔ ٚدٛٙ ارتري١ٜ اٜنا إٔ اهلل 

ت أسٛاهلِ ٚنٝف ناْٛا قك عًٝٓا اخباص األَِ ايغابك١ ٚقك عًٝٓا طضفا َٔ أخباصِٖ ٚؽٝئا َٔ ففاتِٗ ٚسنض يٓا نٝف ناْ

 .…ٜغتكبًٕٛ ايٛسٞ َٔ اهلل تباصى ٚتعايٞ فُِٓٗ َٔ نإ ٜضرٙ صرا َِٚٓٗ ٜضاٚغ يف قبٛي٘ َِٚٓٗ َٔ نإ ٜعك إيٞ أخض سيو

عٛر املعًِ ٖٚٛ َا تضتب عًٝ٘ عكٛب١ َٔ اهلل اييت سًت بِٗ يف رِٜٓٗ ٚرْٝاِٖ نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعايٞ"ٚإس قًتِ األَٔ تاصخيِٗ 

ٛعٞ ئ ْؤَٔ يو سيت ْضٟ اهلل دٗض٠ فاخشتهِ ايقاعك١ ٚاْتِ تٓعضٕٚ"فايقاعك١ ٖٓا داءت عكٛب١ َٔ اهلل دال ٚعال ٚسنض ٜا َ

يٓا يف ايكضإٓ َٔ تاصٜذ ٖؤالء أِْٗ ناْٛا ٜضفنٕٛ صطم اهلل تباصى ٚتعايٞ ٜٚكتًٕٛ األْبٝاء ٚايضعٌ ٚايشٜٔ ٜغٛعِْٛٗ نُا قاٍ 

األْبٝاء نًُا ًٖو ْيب خًف٘ ْيب ٚاْ٘ ال ْيب بعزٟ ٚعٝهٕٛ خًفاء فٝهجضٕٚ قايٛا فُا تأَضْا  ايٓيب "ناْت بين إعضائٌٝ تغٛعِٖٛ

قايٛا فٛا ببٝع١ األٍٚ فاألٍٚ اعطِٖٛ سكِٗ فإٕ اهلل عٝغاهلِ عُا اعرتعاِٖ" صٚاٙ ايبداصٟ َٚغًِ عٔ أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ 

"ٚإس قًتِ ٜا َٛعٞ ئ ْقرب ع٢ً طعاّ ٚاسز فارعٛا يٓا صبو خيضز يٓا فكاٍ عبشاْ٘ تعايٞ ٚاففا ساٍ َِٓٗ ٚشتاطٟ بين إعضائٌٝ 

مما تٓبت األصض َٔ بكًٗا ٚقجائٗا ٚفَٛٗا ٚعزعٗا ٚبقًٗا قاٍ اتغتبزيٕٛ ايشٟ ٖٛ أرْٞ بايشٟ ٖٛ خري اٖبطٛا َقضا فإٕ يهِ َا 

بآٜات اهلل ٜٚكتًٕٛ ايٓبٝني بػري اذتل سيو عايتِ ٚمضبت عًِٝٗ ايشي١ ٚاملغه١ٓ ٚباءٚا بػنب َٔ اهلل سيو بأِْٗ ناْٛا ٜهفضٕٚ 

مبا عقٛا ٚناْٛا ٜعتزٕٚ" فشنض اهلل تباصى ٚتعايٞ أِْٗ صفنٛا صطم اهلل بٌ أؽٓع َٔ سيو أِْٗ تعزٚا ع٢ً سات اهلل تباصى ٚتعايٞ 
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ٞ"يكز مسع اهلل قٍٛ ٚ ٚففٛٙ مبا ٜتٓظٙ عٔ سيو ظًُا ٚ عزٚاْا َِٓٗ ف أسٌ بِٗ َا سٌ َٔ ايعكٛبات نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعاي

 .ايشٜٔ ٜكٛيٕٛ إٕ اهلل فكري ٚحنٔ أغٓٝاء عٓهتب َا قايٛا ٚقتًِٗ األْبٝاء بػري سل  ْٚكٍٛ سٚقٛا عشاب اذتضٜل " 

ٚقاٍ اهلل تعايٞ اٜنا "ٚقايت ايٝٗٛر ٜز اهلل َػًٛي١ غ١ً أٜزِٜٗ ٚ يعٓٛا مبا قايٛا بٌ ٜزاٙ َبغٛطتإ ٜٓفل نٝف ٜؾاء ٚيٝظٜزٕ 

نجري َِٓٗ َا أْظٍ إيٝو َٔ صبو طػٝٓا ٚنفضا ٚايكٝٓا بِٝٓٗ ايعزا٠ٚ ٚايبػناء إيٞ ّٜٛ ايكٝا١َ نًُا اٚقزٚا ْاصا يًشضب أطفأٖا 

ض فغارا ٚاهلل ال حيب املفغزٜٔ" ٚسنض اٜنا ساٍ ايٓقاصٟ َع املغٝح قاٍ اهلل تعايٞ "يكز نفض ايشٜٔ قايٛا إٕ اهلل ٜٚغعٕٛ يف األص

اهلل ٖٛ املغٝح ابٔ َضِٜ قٌ فُٔ ميًو َٔ اهلل ؽٝئا إٕ أصار إٔ ًٜٗو املغٝح بٔ َضِٜ ٚأَ٘ َٚٔ يف األصض مجٝعا ٚهلل ًَو ايغُٛات 

 .هلل ع٢ً نٌ ؽٞء قزٜض" ٚاألصض َٚا بُٝٓٗا خيًل َا ٜؾاء ٚا

ْٚكٌ يٓا ايكٍٛ ايؾٓٝع َٔ قٍٛ ايٓقاصٟ بكٛهلِ "إٕ اهلل ثايح ثالث١ "ٚقٛهلِ اٜنا يف اعتشالٍ ايضبا ٚانًِٗ ايغشت" فبعًِ َٔ 

ايشٜٔ ٖارٚا سضَٓا عًِٝٗ طٝبات اسًت هلِ ٚبقزِٖ عٔ عبٌٝ اهلل نجريا ٚاخشِٖ ايضبا ٚقز ْٗٛا عٓ٘ ٚانًِٗ أَٛاٍ ايٓاؼ 

 .ٌ ٚاعتزْا يًهافضٜٔ َِٓٗ عشابا إيُٝا"بايباط

أَا تعزِٜٗ ع٢ً سزٚر اهلل تعايٞ ٚ حتًِٝٗ ع٢ً ؽضٜعت٘ ٚتعاِْٚٗ ع٢ً اإلثِ ٚايعزٚإ ٚتضنِٗ األَض باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض 

يف ايغبت إس َٚا ْظٍ بِٗ َٔ َغذ ٚعشاب نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعايٞ"ٚاعئًِٗ عٔ ايكض١ٜ اييت ناْت سامض٠ ايبشض إس ٜعزٕٚ 

تاتِٝٗ سٝتاِْٗ ّٜٛ عبتِٗ ؽضعا ّٜٚٛ ال ٜغبتٕٛ ال تاتِٝٗ نشيو ْبًِٖٛ مبا ناْٛا ٜفغكٕٛ ٚإس قايت أ١َ َِٓٗ مل تععٕٛ قَٛا 

ايشٜٔ ناْٛا ٜٕٓٗٛ عٔ  اجنينااهلل ًَٗهِٗ أٚ َعشبِٗ عشابا ؽزٜزا قايٛا َعشص٠ إيٞ صبهِ ٚيعًِٗ ٜتكٕٛ فًُا ْغٛا َا سنضٚا ب٘ 

ْا ايشٜٔ ظًُٛا بعشاب بئٝػ مبا ناْٛا ٜفغكٕٛ فًُا عتٛا عٔ َا ْٗٛا عٓ٘ قًٓا هلِ نْٛٛا قضر٠ خاعئني"فهاْٛا قضر٠ ايغٛء ٚاخش

 عكٛب١ هلِ َٔ اهلل .

ٚقز ريٓا اهلل بكٛي٘"قٌ ٌٖ اْبئهِ بؾض َٔ سيهِ َجٛب١ عٓز اهلل َٔ يعٓ٘ اهلل ٚ غنب عًٝ٘ ٚدعٌ َِٓٗ ايكضر٠ ٚارتٓاطٜض ٚعبز   

ايطاغٛت أٚيئو ؽض َهاْا ٚامٌ عٔ عٛاء ايغبٌٝ" فكز يعِٓٗ اهلل بفعًِٗ ٖشا َٚغدِٗ قضر٠ ٚخٓاطٜض ٚبني يٓا عبب سيو أِْٗ 

ٚتعايٞ ايشٟ اَضٚا بعبارت٘ ٚ ٚففِٗ اهلل بايعًِ ٚ األعضاض عٔ نتاب اهلل ايشٟ أْظٍ إيِٝٗ ٚإٕ َجًِٗ  مًٛا ٚعبزٚا غري اهلل تباصى

نُجٌ ايهالب ٚاذتُري ٖٚشٙ اخػ ايقفات ٚاسكض اذتٝٛاْات اييت خًكٗا اهلل تباصى ٚتعايٞ نُا قاٍ اهلل تعايٞ"ٚاتٌ عًِٝٗ ْبأ 

فهإ َٔ ايػاٜٚٚٔ ٚيٛ ؽئٓا يضفعٓاٙ بٗا ٚيهٓ٘ اخًز إيٞ األصض ٚاتبع ٖٛاٙ  ايشٟ اتٝٓاٙ اٜاتٓا فاْغًذ َٓٗا فاتبع٘ ايؾٝطإ

فُجً٘ نُجٌ ايهالب إٕ حتٌُ عًٝ٘ ًٜٗح أٚ ترتن٘ ًٜٗح سيو َجٌ ايشٜٔ نشبٛا باٜاتٓا فاققك ايكقك يعًِٗ ٜتفهضٕٚ 

 عاء َجال ايكّٛ ايشٜٔ نشبٛا باٜاتٓا ٚأْفغِٗ ناْٛا ٜعًُٕٛ".

ى ٚتعايٞ"فاققك ايكقك يعًِٗ ٜتفهضٕٚ"ٖشٙ إؽاص٠ َٔ اهلل تباصى ٚتعايٞ إٔ ٜشنض ٖشا ايتاصٜذ يًٓاؼ فاْعض إيٞ قٍٛ اهلل تباص

ٚ ٜعضف هلِ ألٕ اهلل عاقب ٖؤالء ع٢ً عٓارِٖ ٚنفضِٖ ٚتضنِٗ أَض اهلل تباصى ٚتعايٞ ٚ ٚففِٗ اهلل ملا اعضمٛا عٔ ؽضٜعت٘ ٚعٔ 

ع٢ً ْبٝ٘ َٛعٞ قاٍ اهلل تعايٞ"َجٌ ايشٜٔ محًٛا ايتٛصا٠ ثِ مل حيًُٖٛا  رٜٓ٘ ٚنتاب٘ ٚتضنِٗ ايتشانِ إيٞ ايهتاب ايشٟ أْظي٘

نُجٌ اذتُاص حيٌُ اعفاصا بئػ َجٌ ايكّٛ ايشٜٔ نشبٛا بآٜات اهلل ٚاهلل ال ٜٗزٟ ايكّٛ ايعاملني" ٖٚشا ساٍ ايضٖبإ ٚاألسباص َٔ بين 

غزٕٚ يف األصض ٚ ٜأنًٕٛ أَٛاٍ ايٓاؼ بايباطٌ ٜٚقزٕٚ إعضائٌٝ أِْٗ ناْٛا ٜؾضنٕٛ باهلل ٚحيًٕٛ اذتضاّ ٚحيضَٕٛ اذتالٍ ٜٚف

عٔ عبٌٝ اهلل ٜٚبػْٛٗا عٛدا عٝاسا باهلل فكاٍ اهلل عِٓٗ "ٚقايت ايٝٗٛر عظٜض ابٔ اهلل ٚقايت ايٓقاصٟ املغٝح ابٔ اهلل سيو قٛهلِ 

ِ اصبابا َٔ رٕٚ اهلل ٚاملغٝح ابٔ بافٛاِٖٗ ٜنٗئٕٛ قٍٛ ايشٜٔ نفضٚا َٔ قبٌ قاتًِٗ اهلل اْٞ ٜؤفهٕٛ اختشٚا اسباصِٖ ٚصٖباْٗ

 َضِٜ َٚا اَضٚا إال يٝعبزٚا اي٘ ٚاسزا ال إي٘ إال ٖٛ تعايٞ عُا ٜؾضنٕٛ ٜضٜزٕٚ إٔ ٜطفئٛا ْٛص اهلل بافٛاِٖٗ ٚاهلل َتِ ْٛصٙ ٚيٛ نضٙ

آَٓٛا إٕ نجريا َٔ ايهافضٕٚ ٖٛ ايشٟ أصعٌ صعٛي٘ باهلزٟ ٚرٜٔ اذتل يٝعٗضٙ ع٢ً ايزٜٔ نً٘ ٚيٛ نضٙ املؾضنٕٛ ٜا أٜٗا ايشٜٔ 

األسباص ٚايضٖبإ يٝانًٕٛ أَٛاٍ ايٓاؼ بايباطٌ ٜٚقزٕٚ عٔ عبٌٝ اهلل ٚايشٜٔ ٜهٓظٕٚ ايشٖب ٚايفن١ ٚال ٜٓفكْٛٗا يف عبٌٝ 

فبؾضِٖ بعشاب أيِٝ ّٜٛ حيُٞ عًٝٗا يف ْاص دِٗٓ فتهٟٛ بٗا دباِٖٗ ٚدٓٛبِٗ ٚظٗٛصِٖ ٖشا َا نٓظمت فشٚقٛا ايعشاب مبا 

ض يٓا نٝف ناْٛا حياصبٕٛ أعزائِٗ ٚ خقَِٛٗ نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعايٞ سانٝا عٔ بين إعضائٌٝ"قايٛا نٓتِ تهٓظٕٚ" ٚسن

ٜا َٛعٞ اْا ئ ْزخًٗا ابزا َا راَٛا فٝٗا فشٖب أْت ٚصبو فكاتال اْا ٖا ٖٓا قاعزٕٚ" يشيو تعًِ األْقاص ٖشا ايزصؼ ٚاعتفارٚٙ َٔ 

قز اقرتبت فكايٛا ٜا صعٍٛ اهلل نأْو تعٓٝٓا اَنٞ ع٢ً بضن١ اهلل فٛاهلل إٕ خنت بٓا ٖشٙ األ١َ ملا أؽاص عًِٝٗ ايٓيب إٔ اذتضب 
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ايبشض رتنٓاٙ َعو ٜا صعٍٛ اهلل ئ ْكٍٛ يو نُا قايت بين إعضائٌٝ ملٛعٞ اسٖب أْت ٚصبو فكاتال أْا ٖا ٖٓا قاعزٕٚ بٌ اسٖب اْت 

 ".ٚصبو اْا َعهِ َكاتًٕٛ

إٕ اْبٝائِٗ ًَٛا َِٓٗ ٚنضٖٛا  فشبتِٗ فطًب َٛعٞ َٔ صب٘ إٔ ٜفاصم ٖؤالء قاٍ "صب إْٞ ال اَجاٍ ٖؤالء مضب اهلل بِٗ املجٌ بٌ 

 .الْ٘ نضٙ فعٌ ٖؤالء أًَو إال ْفغٞ ٚأخٞ ففضم بٝٓٓا ٚبني ايكّٛ ايفاعكني" 

ا قاٍ اهلل"ستُز صعٍٛ اهلل أَا إسا ْعضْا إيٞ تاصخيٓا ٚاخباصْا اييت عٓزِٖ فٓذز أْٗا ًَئٗا ايٓٛص ٚاهلزٟ ٚبني اهلل فٛصتٓا يٓا نُ  

ٚايشٜٔ َع٘ اؽزاء عًٞ ايهفاص صمحاء بِٝٓٗ تضاِٖ صنعا عذزا ٜبتػٕٛ فنال َٔ اهلل ٚصمٛاْا عُٝاِٖ يف ٚدِٖٛٗ َٔ أثض ايغذٛر 

." ٖٚؤالء ايشٜٔ ءآَٛا ٚعًُٛا ايقاذتات ٚففِٗ اهلل بكٛي٘ ……نظصع أخضز ؽطئ٘  اإلجنيلسيو َجًِٗ يف ايتٛصا٠ َٚجًِٗ يف 

"ِٖٚ يضبِٗ أؽز سبا هلل تعاىل يشيو ……يغابكٕٛ األٚيٕٛ َٔ املٗادضٜٔ ٚاألْقاص ٚ ايشٜٔ اتبعِٖٛ بإسغإ صمٞ اهلل عِٓٗ "ٚا

أَا عٔ سبِٗ يضعٍٛ اهلل ٚطاعتِٗ اٜاٙ قاٍ اهلل"إمنا املؤَٕٓٛ ايشٜٔ ءآَٛا باهلل ٚصعٛي٘ ٚإسا # ٚففِٗ"ٚايشٜٔ ءآَٛا أؽز سبا هلل

." فاْعض نٝف سنض اهلل ساٍ بين إعضائٌٝ َع اْبٝائِٗ ٚنٝف سنض ساٍ …مل ٜشٖبٛا سيت ٜغتاسْٛٙ ناْٛا َع٘ ع٢ً أَض داَع

ايقشاب١ ايشٜٔ فشبٛا ايٓيب نٝف فاسبٛٙ فضم ؽاعع ٚنبري اظٗض سبِٗ يضعٍٛ اهلل ٚسضل عًِٝٗ نُا قاٍ اهلل"يكز داءنِ 

ٚسنض يٓا صبٓا سب ٖؤالء يكتاهلِ األعزاء ٚسبِٗ إٔ  صعٍٛ َٔ أْفغهِ عظٜظ عًٝ٘ َا عٓتِ سضٜك عًٝهِ باملؤَٔ صؤٚف صسِٝ"

 .ٜنشٛا بهٌ غاٍ ْٚفٝػ

قق١ ايٓفض ايشٜٔ داءٚا إيٞ ايٓيب ال جيزٕٚ َا خيضدٕٛ ب٘ َع٘ فكاٍ اهلل " ٚال ع٢ً ايشٜٔ إسا َا اتٛى يتشًُِٗ قًت ال أدز َا 

 .امحًهِ عًٝ٘ تٛيٛا ٚاعِٝٓٗ تفٝض َٔ ايزَع سظْا أال جيزٚا َا ٜٓفكٕٛ"

إسا اصرْا إٔ ْغتعضض ٖشا ايتاصٜذ املؾضم ٚتاصٜذ ٖؤالء املعًِ يبين إعضائٌٝ َٔ خالٍ ايهتاب ٚايغ١ٓ يطاٍ بٓا املكاٍ ٚيقفشت يف ٚ

 .سيو ايقفشات ٚيهٔ ٖشا ايكزص نايف ٚإٕ يف سيو يعرب٠ يعًِٗ ٜتفهضٕٚ

 :ينبط ايتاصٜذ  األعاع١ٝ َٔ اينٛابط 

بايضغِ َٔ ؽٗض٠ املكٛي١ اييت اؽتٗضت ع٢ً يغإ اإلَاّ أمحز صمح٘ اهلل ثالخ أَٛص يٝغت هلا إعٓار ايتفغري ٚاملالسِ ٚ املػاطٟ فإٕ 

ابٔ خًزٕٚ يف املكز١َ ٜكٍٛ إٕ فٔ ايتاصٜذ فٔ عظٜظ املشٖب دِ ايفٛائز ؽضٜف ايػا١ٜ إس ٖٛ ٜٛقفٓا ع٢ً أسٛاٍ املامٝني َٔ األَِ يف 

عريِٖ ٚاملًٛى يف عٝاعتِٗ سيت تتِ فائز٠ االقتزاء يف سيو ملٔ ٜضَٚ٘ يف أسٛاٍ ايزٜٔ ٚايزْٝا فٗٛ ستتاز إيٞ َآخش أخالقِٗ ٚيف 

َتعزر٠ َٚتٓٛع١ ٚسغٔ ْعض ٚتجبت ٜفٝنإ بُٗا إيٞ اذتل ٚ ٜٓكبإ ب٘ عٔ املظالت ألٕ األخباص إسا اعتُز فٝٗا ع٢ً زتضر ايٓكٌ 

 .ع١ ٚطبٝع١ ايعُضإ ٚاألسٛاٍ يف االدتُاع اإلْغاْٞ ٚمل حتهِ أفٍٛ ايعار٠ ٚقٛاعز ايغٝا

ٖشا ايهالّ يٝػ فشٝشا ع٢ً إطالق٘ فإٕ فح ايٓكٌ مل حيتر إيٞ ٖشا ايرتدٝح ايعكًٞ الْ٘ ٜؤَٔ َع فش١ ايٓكٌ عزّ َظي١ -  

  .يهٔ إٕ صٜٚت َٔ طضٜل غري فشٝح ٚمل ٜقح ايٓكٌ مل ٜٓفعٗا عٓز سيو تضدٝح ايعكٌ ,ايكزّ

ْٝز ألٕ األفٌ إٔ ايضٚاٜات ناْت باالعاْٝز ٚيٝغت بايعكٌ ٖٚشا َا نإ ٜكقزٙ ابٔ خًزٕٚ قٛي٘ ٖٓا َا قٛيٓاٙ يف داءٚا باالعا 

ايفكض٠ ايغابك١ إٔ إسا أعكط اإلعٓار مل حنتر إيٞ أعُاٍ ايعكٌ ٚئ ْكبً٘ افال ألٕ األفٌ عٓزْا ثبت ايعضـ ثِ اْكؿ فال ساد١ 

ابٔ خًزٕٚ يف ٖشا نجري ٚتعضض ابٔ خًزٕٚ يشيو نجري يف َكز١َ ابٔ خًزٕٚ سيت ٜبني يٓا إيٞ ايٓكؿ َٔ غري صٚا١ٜ ثابت١ ٚنالّ 

أخطاء اييت ٚقع فٝٗا بعض املؤصخني ٚنالّ ابٔ خًزٕٚ يف األعِ فشٝح يهٔ عٓزٙ بعض األؽٝاء اييت حتتاز إيٞ ْعض ٚنإ َٔ 

 .ٚايبداصٟ ٚابٔ اعشام ٚاَجاهلِ َٔ عًُاء األ١َنالَ٘ أٜنا َٚا اعتكبٌ ايعًُاء عًِ ايتاصٜذ يشيو سيت اْتشً٘ ايطربٟ 

فٓكٍٛ إٔ ايشٜٔ اْؾػًٛا بتزٜٚٔ ايتاصٜذ اصارٚا إ ٜنبطٛٙ بنٛابط ايعكٌ ٚايٓكٌ ٚيهٔ ايشٜٔ اعتؾٗز بِٗ ابٔ خًزٕٚ َا مبطٛٙ   

تاصخي٘ نُا سنض َٚٔ إال بنٛابط ايٓكٌ ٚايضٚا١ٜ ألٕ مٛابط ايٓكٌ ال تتعاصض َع مٛابط ايعكٌ ألٕ ايطربٟ ايٓاؼ عٝاٍ ع٢ً 

ؽٝٛخ٘ ٚاععُِٗ ايبداصٟ َا ْكًٛا ايتاصٜذ إال صٚا١ٜ ْٚكًٛٙ ْكال َغٓزا َنبٛط بنٛابط احملزثني ٚإٕ نإ ٖٓاى بعض ايتغاٌٖ 

 .ايٝغري يف مبط ايضاٟٚ اٚ سفع٘ إال إٔ ٖشا َٔ األَٛص اييت ال تنض يف ايٓكٌ 
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  :الف١ ارت 

عزاي١ ٚتجبت ٚاتقاٍ ايغٓز نُا عضفٗا ايعًُاء نُا رصعتِ َعين اإلعٓار ٚؽضٚط فش١ إٔ ايتاصٜذ ٜٓكٌ بنٛابط ايضٚا١ٜ َٔ 

 .طٝب  اإلعٓار ٖٚٛ ْكٌ ايعزٍ اينابط إيٞ َٓتٗاٙ َٔ غري ؽشٚس ٚال ع١ً

زٟ ايعًُاء ايشٜٔ تقزٚا يعًِ ايتاصٜذ اإلَاّ ابٔ دضٜض ايطربٟ ٚاإلَاّ ابٔ إعشام َٚٔ أععِ ايزالالت ع٢ً أ١ُٖٝ ٖشا ايعًِ تق

ٖؤالء ايعًُاء ايهباص ٚأْٗا قضب١ ٜتكضبٕٛ بٗا إيٞ اهلل قاٍ ستُز أبٛ ايفنٌ يف َكزَت٘ ع٢ً تاصٜذ ايطربٟ ٚٚدز ايعًُاء يًتاصٜذ 

َٓابع صافز٠ َٚقارص نجري٠ ٚاسغٛا إٔ يًتاصٜذ أثضٙ يف بٓاء األَِ ٚفِٗ ايجكافات ٚمل ٜضٟ فنالئِٗ بئػ يف تزٜٚٓ٘ ٚققزٚا بشيو 

٘ ٚاعتُزٚا ايعٕٛ َٓ٘ يف امتاَ٘ نُا قاٍ ايطربٟ يف َكزَت٘"ٚايٞ اهلل عظ ٚدٌ فأْا صاغب يف ايعٕٛ ع٢ً  ٜكقزٙ ٚد٘ اهلل ٚصمٛاْ

 .ٚاْٜٛ٘ ٚايتٛفٝل َا ايتُغ٘ ٚابػٝ٘ إْ٘ ٚيٞ اذتٍٛ ٚايك٠ٛ "ٚفًٞ اهلل ٚعًِ ع٢ً ستُز ْبٝ٘ ٚعًِ تغًُٝا

 .١ ٚاعع١ٖشا َٔ نالّ اذتافغ اإلَاّ ابٔ دضٜض ايطربٟ صمح٘ اهلل صمح  

اٚصر يف َقٓف ايتاصٜذ تكزّ إٔ اٍٚ َٔ ٚمع٘ ابٔ ثضٜا ادتٗين ايُٝاْٞ ٚنإ سيو ع١ٓ عتني بأَض َعا١ٜٚ أٚ يف خالف١ َعا١ٜٚ ي٘  

نتاب ٜغُٞ "املًٛى ٚأخباص املامٝني"ثِ بعز سيو ابٞ عبز اهلل عض٠ٚ بٔ ايظبري ايعٛاّ االعزٟ ايكضؽٞ َٚٛيزٙ اثٓتني أٚ ثالخ ٚعؾضٜٔ 

أصبع ٚتغعني ٖٚٛ ثك١ فك٘ َؾٗٛص صٟٚ دٌ صٚاٜت٘ عٔ عائؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا ٖٚشا ريٌٝ ع٢ً اٖتُاّ ايقشاب١ بايتاصٜذ ٚيعٌ  ٚتٛيف

عائؾ١ ناْت أعضف َٔ غريٖا يهجض٠ َالطَتٗا يًضعٍٛ عٔ غريٖا ٚقز عبكت قبًٗا نُا سنض قبٌ سيو يف ايطب ٚايعًّٛ ألْٗا 

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚتؾضح ٚتشنض ي٘ فهاْت تتعًِ َِٓٗ ٚناْت تعضف اذتهاٜات ناْت تغُع ايٛفٛر اييت ناْت تأتٞ ايٓيب

 ٚاألخباص َٔ خالٍ قققِٗ فنال عٔ ايعًِ ايشٟ عًُ٘ هلا أبٖٛا ايقزٜل ٚنإ أبٛ بهض ايقزٜل َعضٚف أْ٘ ْغابا قضٜؿ 

نشيو نإ َٔ أٚائٌ َٔ أيف يف  ,نُا سنضت ذتنضتهِ قبٌ قًٌٝ إٔ عًِ االْغاب َضتبط بايتاصٜذ َٔ فًب عًِ ايتاصٜذٚ 

َِٚٓٗ أبٛ اذتغٔ ٚامس٘ ٜغاص األْقاصٟ ٖٚٛ َٔ خري٠ َٛال٠ أّ  ,ايتاصٜذ أبٛ ععٝز ٚقٌٝ أبٛ عبزاهلل بٔ عجُإ بٔ عفإ ايكضؽٞ

 .ع١ًُ طٚد١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 ايعًُٞ.ملعٗز ؽٝذ اإلعالّ ٖشٙ املكز١َ َكز١َ ١َُٗ دزا العُٝا يف ايقف ايجايح ٚايضابع 

 أعأٍ اهلل إٔ ٜٓفعٓا مبا مسعٓا ٚمبا قًٓا ٚاذتُز هلل صب ايعاملني ٚ ف٢ً اهلل ٚعًِ ع٢ً ايٓيب ٚايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘.


